
Käsireivade hanke erinevates etappides toimunud vastuoluilsed Ia küsitavad seigad

1) Eestisse toodud naidisreivade kompiektide hindamisel iasti labi LMT reivad, kuigi nad ei
vastanud esitatud nOuetele.

a. LMT
i. Raudsihikutei oil noutud 2 posit5iooni (300 ja 500), aga oh 100, 200, 300, 400, 500,

600m.
N. Päästiku tömbetugevust möodeti Uhei relvai 3 korda ja uheigi korrai ei saavutatud

nöutud minimaaiset 2 kg tömbetugevust.
Ni. ReNal oh körgenduseks hsaliist, mWieie oil paigutatud punatappsihik. LisalUstu

eesmark oil punatappsihik tösta korgemaie reivast, et ulekuumenemisei ei saaks
punatappsihik kahjustada. Hankija eemaidas iisaliistu ja ci teinud algselt plaanitud
kuumusteste.

iv. Paukpadruni Iaskmise otsiku asemel oil toodud täisrauast vahetusraud. SeVist
vöimaiust el olnud ette nähtud ja see el ale sobilik.

V. Testide LMT reivad lagunesid.

Hankija el poöranud puudusteie taheiepanu, kuigi seueie tahelepanu juhiti ja uties kasutajatele, et
köik on korras ja vastavait hanketingimusteie

2) Labiraakimiste kaigus röhutati korduvait, et koik osad peavad vastama NATO M1L-STD81O
nOueteie. Mh. kôik sobilikuks tunnistatud punatappsihikud ohd M1L-STD81O standardit
omavad sihikud, millest pidi ga normaaine aus tootja aru saama, et aNa seue midagi pakkuda
el ole vastuvOetav fling on keelatud.

a. LMT tegi oma pakkumuse kasutades odavaid ja mitte testitud ning mitte tootavaid
051

I. Automaatide punatäppsihikud vahetatud Hilna Rahvavabarilgi toote VORTEX vastu.
El ama M1L-STD81O sertifikaati. Vt Andrus Ansip, HUAWEI oht.

ii. Tapsusrcivai vahetati sihik samuti odavama ja vahem kvaiiteetsema vastu. Tootjat
pole önnestunud teada saada.

NB! USAs toimunud veriuitseerimistestid kaigus pandi iôpuks uhe testi puhui, kaitsevae ioppkasutaja
korduvate ja tungivate noudmiste peale VORTEX sihikud peale. Uks sihikutest purunes ja iendas
laskmise ajal reivait ära. Teise sihiku punatäpp hakkas sihiku sees huppama nagu pingpongi pail.

Kaitseinvesteeringute inimeste selgitus oil, et köik on väga hästi ja sihikuie hankes mingeid nöudmisi
tegehkuit poinudki sätestatud ja paremaid sihikuid nöuda el saa fling pakkuja pakub ioomulikuit kâige
soodsamaid. Väideti veei oigustuseks hiijem, et LMT pakub sihikule 20 aastast garantlid.

Samas garantlitingimused on aga norgad ja ci katab vaid väga vahese intenslivsusega kasutusei
ilmnenud tehniiisi vigastusi.

iii. Hiljem on seigunud, et LMTie anti ebaseadusilkult oigus pakkuda teist
punatappsihikut. Selleks pakkus LMTvaija Hiina Rahvavabariigi armees kasutuses
oleva HOLOSUN tootja sihiku. Seiie sihikuga poie hankija nahes uldse mingeid teste
tehtud. Samuti ei oma Hiina HOLOSUN sihik NATO MIL-STD81O sertifikaati. HIlna RV
sihikud on teadaolevalt kasutuses ainult Pakistani ja Hiina RV armeedes.

iv. Löplikus pakkumuses esitatud salved oiid USA tootja MAGPUL saivede asemel
mingid tundmatud ebakvaiiteetsest materjalist vaimistatud salved. Need 5aived



lagunesid iaskmiste käigus ja testicle Iabiviimise ajal kasutati MAGPUL salvesid,
vastasel juhul teste labitud ci oldaks.

NB Vaidetavalt on pidanud Kaitseinvesteeringute keskus hiIjem Iabiraakimisi andes LMTIe
ebaseaduslikult oiguse oma pakkumu5t muuta. Juhul kui seda muudetakse, siis kerkib kusimus, kes
maksab kinni kallimad komponendid ja paiju varjatult seoses sellega LMTIe tegelikuit makstakse.

v. Pustolkaepide on vahetatud Eesti55e toodud naidistega vorreldes odavamate ja
ebamugavamate vastu, Möjutab askemugavust ja seega ka täpsust.

vi. Relvarihm on vahetatud Eestisse toodud naidistega vörreldes odavama ja
ebamugavama vastu (vaidetavalt 50 USD versus 10 USD). Möjutab kasutusmugavust
ja seega ka täpsust.

vii. Lasulugeja ja elektrooniline identifitseerimisseade on vahetatud Eestisse toodud
naidistega vörreldes odavama ja mitte töötava vastu. USAs labi viidud
verifitseerimistestide ajal need seaded relvadet peat ei olnud, kuigi lasulugeja pidi
relval peal olema, et kontroilida testide jooksul labi lastud kuulide arve. Lasulugeja
paigaldati vaid lasulugeja tbö kontrollimiseks relvadele. Osadel relvadel oh eksimus
80-120%. Kaitseinvesteeringute personali vaitel olia kOik öige, sest tegemist
ebaolulise tarkvaraveaga ja mingeid kriteeriume nende kinnitusel nad sehiele
seadnud uldse poinud.

viii. Mehhaanihisi sihikuid verifitseerimistestide ajal reivadel peal polnud. El ole vöimalik
5elgitu5t leida miks?

ix. USAs verifitseerimistestide alal oh suur hulk relvade vahetusraudasid. Nende
vahetamist ja erinevate raudade kasutamist keegi ci jalginud ning puudub kindlus,
et testid abiti ausalt.

x. Ühe testi jargselt avastati, et relva leegisummuti Uks kamber on purunenud. Selle
peale oh Kaitseinvesteeringute inimene hihtsalt vaitnud, et see vist vöiski puruneda
ja koik on korras.

xi. Relvade kabad on vahetatud Eestisse toodud naidistega vorreldes odavamate ja
ebamugavamate vastu. Möjutab laskemugavust ja seega ka täpsust.

xii. Relva ulekuumenemist USAs ei labitud. Test viidi Iäbi Eestis olevate naidisreivadega,
mille kaigus LMT rely kuumenes ohthikult ja tekitas kuumakahju5tuse (pOlemisjalje)
kasutaja kinnastele. Pealegi on naidiseks esitatud ja vilmases pakkumi5es olevad
relvad LMTI oluliselt erinevad, fling testil on oma kindel protseduur mida ci ole
läbitud.

LMT pakutud relva LMT suures koguses tootnud pole ja osade relvade puhul vöib väita, et tegemist
on nende puhul arendusega. Kaitseväes oil varem korduvalt rohutatud, et ostetavad relvad peavad
olema tootmises ja Iaialdases kasutuses. Ei piisa sellest, et tootjal on kogemus teist reivadega ja just
konkreetsete pakutavate relvade tootmise kogemus.

LMT uus tehas on aties algses ehitusjargus, mida hakatakse ehitama Festist saadud tutu pöhjalt.

LMTI puudus oskus ja kogemus seirseid teste labi viia, sest see oil neil esimene kord. Tegelikult
ebaonnestuti palju ja korduvalt, kui Kaitseinvesteeringute inimesed aitasid raporteid muuta ja
sobilikuks sbnastada. Tehase vöimekust testimist labi vfla pidi dokumentide kohaselt viimase
verifitseerimise ajal kontrollitama. Teadaolevalt seilist vöimekust nagu nöutud LMTJ ei ole. Ometi
tehti ta vastavaks. Kuidas?

Verifitseerimise osa oil ka tootmisvöimekuse kontrolhimine — kuna 7.62x51 luhikese gaasikolviga
täpsusrelv on LMTI prototüUp, kuidas seihe tootmisvoimekust kontrolhiti?



t

08.12 AK uudistes va is Prilt Soosaar Kaitseinvesteeringute Keskusest, et lisavarustuse osas aIle5
hakatakse LMTga Iäbirääkimisi pidama. See on esiteks hankes paika pandud korra vastane ehk
öigusvastane ja teiseks tähendab see, et ollakse valmis LMTIe rohkem maksma, kui oil nende
voistlevas pakkumuses kusitud.


